Registre Mercantil de València

45 pràctiques formatives extracurriculars
Curs 2017/2018

NOMBRE DE PRÀCTIQUES I TITULACIÓ DE L’ ALUMNAT

El Registre Mercantil de València ofereix 45 places de practiques extracurriculars per a
estudiants de la Universitat de València distribuïdes de la manera següent:
− 20 places estudiants d’ADE, ADE-Dret, Turisme-ADE, Economia i Finances i
Comptabilitat.
− 25 places estudiants de Dret, Dret-Criminologia y Dret-Ciències Polítiques.

OBJECTIUS FORMATIUS

− Conèixer els fonaments del sistema registral espanyol i l'impost de societats i
aprofundir-hi.
− Practicar les tècniques d'anàlisi i valoració de comptes anuals.
− Adquirir les competències necessàries per a portar el depòsit de comptes
anuals del Registre Mercantil.

REQUISITS DE L’ ALUMNAT

Complir tots els requisits següents:
a) Estar matriculat durant el curs acadèmic 2017/2018.
b) Tenir superat el 50 per cent dels crèdits de la titulació, el 2 de juliol de 2018.
c) No haver realitzat pràctiques externes al Registre Mercantil de València.

DURADA I CALENDARI

222 hores presencials distribuïdes segons el calendari següent:
Realització
Curs d’iniciació
Formació
presencial
(90 hores)

(30 hores)
Formació contínua
(60 hores)

Pràctiques (132 hores)

Del 16 al 20 de juliol de 2018

Horari
De 15h a 21h

Del 1 d’agost al 14 de setembre
De 15,30h a 21,30h
de 2018
Del 1 d’agost al 14 de setembre
De 15,30h a 21,30h
de 2018
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DOTACIÓ ECONÒMICA

550 € nets per a l’estudiant i pel total de la pràctica. Es donaran d’alta els estudiants
en la Seguretat Social.

C RITERIS DE SELECCIÓ

A. Per a accedir al curs d’iniciació (90 places)
1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic consolitat a 2 de juliol de 2018 (la nota ix
d’un procés informàtic).
2. Major nombre de crèdits superats.
3. Distribució de les places per a realitzar el curs:
Places
Titulació
40
ADE, ADE-Dret, Turisme-ADE, Economia i Finances i Comptabilitat
50
Dret, Dret-Criminologia i Dret-Ciències Polítiques
B. Per a realitzar la pràctica (45 places)
1. Haver superat el curs inicial de formació.
2. Selecció pel Registre Mercantil de València.

PRESENTACIÓ DE SOL· LICITUDS

Fins al dia 26 de juny de 2018 a les 23:00 hores en:
http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/practicas-destacadas/registromercantil-1718/

Obligatori indicar en l'apartat corresponent de la sol·licitud web la teua nº NPA (podrà
trobar-se en la secretaria virtual i en la matrícula).

RESOLUCIÓ

Durant la primera quinzena de juliol de 2018 es publicarà en la pàgina web de l'ADEIT
la relació dels 90 estudiants admesos per a realitzar el curs d'iniciació.
El termini de reclamacions serà de 3 dies després de la publicació de la resolució
provisional d'admesos.
Una vegada finalitzat el curs d'iniciació, el Registre Mercantil de València seleccionarà
els estudiants que realitzaran la pràctica.

INFORMACIÓ

www.adeituv.es i en practicas@adeituv.es

Sessió informativa

15 de juny, a las 13 hores
C AMPUS TARONGERS- AULARI NORD- AULA N518
València,12 de juny de 2018
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